
Usnesení 

 
Krajského výboru KDU-ČSL Kraje Vysočina ze dne 13. září 2011 

 
Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina: 
 
vyhlašuje: 

- primární volby do krajského zastupitelstva na sobotu 3.12.2011 
 
určuje: 

- způsob konání primárních voleb do krajského zastupitelstva formou nepřímé volby. 
- klíč volitelů,delegátů, nominační konference: členové KV KDU-ČSL + 1 delegát na 

každých započatých 100 členů okresní organizace k datu 31.5.2011 (navrhuje příslušný 
OV) 

- dle článku 10 a 12 nominačního řádu je posledním dnem návrhů kandidátů do krajského 
zastupitelstva 3. listopad 2011 

- návrhy na kandidátky do krajského zastupitelstva je možno předat nominační komisi 
nejpozději do čtvrtka 3. listopadu 2011 na předepsaných tiskopisech a po zaplacení 
600,-- Kč nominačního příspěvku na adresu Krajské kanceláře KDU-ČSL, Masarykovo 
nám. 17, 586 01 Jihlava – číslo účtu u ČSOB: 162 410 379/0300 (variabilní symbol: 
rodné číslo kandidáta popřípadě číslo pokladny okresní kanceláře) 

 
ukládá: 

- krajskému předsednictvu připravit jednací a volební řád nominační konference, která 
se koná 3.12.2011 

- OV KDU-ČSL zvolit delegáty nominační konference dle určeného klíče a předat 
seznamy na krajskou kancelář do Jihlavy do 3.11.2011 

 
volí: 

- členy krajské nominační komise dle odst. 3 a  4 nominačního řádu v tomto obsazení: 
Alena Havlíková a Jana Kletečková (okres Havlíčkův Brod), Pavla Radová a Bc.Václav 
Kodet (okres Jihlava), Ing. Miroslav Březina a Ing. Jan Mácha (okres Pelhřimov),            
Ing. Lukáš Diviš a Mgr. Jan Musil (okres Třebíč), Marie Vašková a Mgr. Radek Pátek 
(okres Žďár nad Sázavou) 

- náhradníky krajské nominační komise dle odst. 3 a 4 nominačního řádu v tomto 
obsazení: Ing. Michal Hošek (okres Havlíčkův Brod), Ing. Josef Málek (okres Jihlava), 
Jana Klubalová (okres Pelhřimov), Lukáš Komárek (okres Třebíč), Bc. Petr Kubík (okres 
Žďár nad Sázavou) 

 
 

ustavuje volební štáb ve složení: 

- předseda KV, lídr kandidátky, předseda klubu ZK, krajský tajemník 
 
nepovažuje: 

- v současné době problematiku loga a barev KDU-ČSL za podstatnou a navrhuje 
ponechání současného stavu 

 
 
 
 

Bc. Štěpán Komárek v.r. 
předseda KV KDU-ČSL kraje Vysočina  

 


